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Allt för ytbehandling av trägolv

Bonas ytbehandling

Bona har i snart 100 år tagit fram det bästa i varje trägolv. Sedan starten
1919 och fram till idag har Bona utveckalt ett komplett system för att
installera, renovera och underhålla alla typer av trägolv.
För arkitekter, hantverkare, fastighetsförval
tare och även för privata golvägare, så finns
Bona alltid till hands med hjälp och råd kring
hur ett trägolv bäst tas om hand. Det kan
gälla installationsfrågor om hur du till exem
pel bäst limmar ner stora ytor eller råd om
vilken typ av ytbehandling som är bäst läm
pad för det aktuella projektet. Några korta
exempel på unika lösningar och produkter
från Bona:

Dammfri slipning
Med Bona Dust Care System (Bona DCS) kan
ett trägolv slipas och renoveras utan minsta
spår av slipdamm. Idag finns det mer än 100
företag i Sverige som kan erbjuda denna lös
ning – för golvägaren betyder det att jobbet
blir klart snabbare utan en massa extra in
täckning och för hantverkaren ger det en
bättre arbetsmiljö.

Ytbehandling
Bona är en av få aktörer på marknaden som
kan erbjuda ett heltäckande sortiment av ytbe
handlingsprodukter med lack, olja och hård
vaxolja. Under de senaste 15 åren har utveck
lingen av golvlack varit störst. Lack är idag det
bästa miljövalet eftersom lösningsmedelsbase
rade produkter helt fasats ut från marknaden
och de tekniska egenskaperna som till exem
pel slitstyrka och kemikaliebeständighet stän
digt förbättras. De senaste åren har efter
frågan på matta lacker ökat väsentligt. Med
dem uppnås det oljade golvets utseende men
med lackens fördelar, som bästa slitstyrka,
kemikaliebeständighet och inte minst klack
märkesbeständighet. Nyligen lanserades Bona
Traffic HD som är en lack för offentliga
miljöer, vilken med sin snabba härdnings
process gör att golvägaren kan ta golvet i bruk
endast tolv timmar efter att jobbet avslutats.

Med Bona Dust Care System (Bona
DCS) slipas och renoveras ett trägolv
utan minsta spår av slipdamm.

Bona har också produkter för ytbehandling och underhåll av oljade
trägolv.
Klicka här för att läsa mer om
Bona DCS
Klicka här för att läsa mer om
Bona Traffic HD
Klicka här för att läsa mer om
Bona Oil System
Leverantör:
Bona AB
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